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1 Inleiding Deelname Initiatieven  

1.1 Een woord vooraf… 
Groen-Punt Groep B.V. is een aannemer in het integraal onderhouden van de gemeentelijke openbare 
ruimte en gespecialiseerd in onkruidbeheersing op verhardingen. Hiervoor hanteren wij 2 methodes; Blue 
Green en Red Green. Welke methode ook, de inzet is altijd gebaseerd op het zo duurzaam mogelijk 
onderhouden van het gemeentelijk groen. De inzet van het vrijgekomen snoeiafval door dit om te zetten 
tot houtpellets speelt daarbij een belangrijke rol. 
 
Hiervoor zijn we continu bezig met innovatieve oplossingen te bedenken, om zo onze dienstverlening en 
producten verder te ontwikkelen en te verduurzamen. 
 
In dit verslag wordt door ons weergegeven aan welke initiatieven (participatie) wij deelnemen, wat onze 
inbreng daarbij is en welke verwachtingen wij daar zelf bij hebben. 
 
1.2 Deelname volgens de handleiding 
De handleiding van de CO2-Prestatieladder zegt hierover: Door participatie toont een bedrijf aan dat het 
investeert in samenwerking, het delen van eigen kennis en het daar waar mogelijk gebruikmaken van 
kennis die elders is ontwikkeld in het eigen bedrijf.  
Invalshoek D kan in de geest van de CO₂-Prestatieladder niet los worden gezien van de overige 
invalshoeken.  
Elk hoger niveau omvat de eisen van de lagere niveaus. Het bedrijf dient blijvend actief te zijn met actuele 
prestaties op de onderliggende niveaus. 
 
Op de eerste niveaus stimuleert invalshoek D het bedrijf om optimaal gebruik te maken van de kennis en 
initiatieven van andere partijen. Het bedrijf kent de lopende initiatieven (niveau 1), en maakt daaruit een 
gerichte keus voor deelname. Deelname aan een initiatief biedt kansen door het binnenhalen van goed 
bruikbare, nieuwe kennis, ook opties die op hogere niveaus goed van pas komen. Het bedrijf oriënteert zich 
en zal in de loop van de jaren toenemend inzicht verwerven in reductie die relevant en haalbaar is voor de 
belangrijkste energiestromen binnen het bedrijf (met name in de projecten) en wat de witte vlekken zijn. 
Hoe hoger op de ladder, des te meer gaat het naast het halen van informatie, ook om delen van eigen 
kennis en ervaring met andere bedrijven.  
 
De rol van het managementoverleg (1.D) wordt groter wanneer het bedrijf een CO₂-bewust Certificaat 
heeft op niveau 2 of hoger. Op niveau 3, het niveau dat Groen-Punt Groep B.V. nastreeft, is het bedrijf 
actiever met de initiatieven door het intern aan de orde stellen van de reductiemogelijkheden, met name 
bij de uitvoering van projecten (3.B). Dat helpt mee om de emissie reductiedoelstellingen gaandeweg 
verder te concretiseren. 
 
1.3 Budget ten behoeve van de initiatieven 
Er is door de directie een budget per jaar vrijgemaakt voor deelname aan de initiatieven en CO2-reductie. 
Dit is vastgelegd in het MT-overleg. 
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2 De Initiatieven en participatie door Groen-Punt Groep B.V. 

Vanuit de kernactiviteiten van Groen-Punt Groep B.V., zijn wij reeds langere tijd actief met onderzoek naar 
duurzame en/of preventieve oplossingen om de belasting op het milieu door onze activiteiten te verlagen. 
De contacten hierbij binnen de markt van de groenvoorziening en groenonderhoud zorgen er voor dat wij 
actief aan de nodige initiatieven kunnen deelnemen.  
 
De keuze voor de huidige initiatieven betreffen;  
1: “Vergroten van de lokale inzet van biosmassa tegen onkruid, samenwerking vinden met Partners om  

derden te enthousiasmeren” 
2: “Waterstof- initiatief” 
3: “ Brandstof initiatief” 
 
 
 
Op verzoek en bij goedvinden van directie kan het volledige verslag c.q. rapport verstrekt worden 


